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Rietvink gots talent

www.de-rietvink.nl
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Denise Antoni
Kaylee Joor
Jayden van Luit
Sidney van der Laan
Rishaan Oemrawsingh
Arnoud Reijmers
Jasper Reijmers

Luuk Steunebrink
Tim Steunebrink
Di 8 meikkkkkkkkk Amy de Boer
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Esmey Nugter
Sami Salah
Di 15 mei
Djennah Faverus
Wo 16 mei
Daen Ederveen
Gwen Willemsen

Schoolkorfbaltoernooi+ Korfbalclinic
De teamindelingen en speelschema’s zijn inmiddels bekend en staan op de website. Deze zijn terug te
vinden op de website onder activiteiten. Ook dit jaar spelen alle teams op maandag- en dinsdagavond de
poulewedstrijden. Mochten zij doorgaan in de poule, spelen zij op donderdagavond de kruisfinales.
Ook is er dit jaar weer zoals ieder jaar een korfbalclinic vooraf aan het toernooi. Spelers van KZ/Hiltex zullen je
deze middag op het complex van deze club klaarstomen voor het echte werk. De superclinic wordt
gehouden op woensdagmiddag 9 mei(dit is in de vakantie). Voor de groepen 2 t/m 4 is dit van 14.30 – 15.30
uur. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit van 15.45 – 16.45 uur. Deelname is gratis en je hoeft je hiervoor niet op te
geven. De uitnodiging hiervan is terug te lezen op de website.
EHBO-lessen in groep 8
Na de meivakantie starten we in groep 8 met de EHBO-lessen. Een of twee keer per week krijgen de
kinderen theorie- en praktijklessen. Ze leren bijvoorbeeld wat te doen als iemand flauwvalt of zich verslikt,
maar ook hoe ze een mitella aan moeten leggen. Als we een onderwerp hebben afgerond krijgen de
kinderen hier een theorietoets over. 25 juni sluiten we EHBO af met een praktijkexamen en voor die dag
zoeken we nog ouders die willen helpen. Om het praktijkexamen af te nemen hoeft u zelf niet per se goed
te zijn in EHBO. Wie kan ons hierbij helpen?
Ook gaan wij maandagochtend 4 juni met de klas naar Body Worlds in Amsterdam. De kinderen krijgen
inzicht in de anatomie van de mens. Ze leren meer over onder andere de hersenen, longen, bloedvaten en
botten. Wij zoeken nog iemand die deze ochtend met ons mee wilt.
Een nieuwe leerling in groep 1-2 a, een bericht van de ouders van Julia
Na de meivakantie start onze dochter Julia met het wennen in de kleutergroep van Joke en Marianne. Op
zich natuurlijk geen bijzonderheid, ware het niet dat onze Julia wel een bijzonder meisje is: ze is geboren met

het syndroom van Down. U heeft wellicht al eens mensen met het syndroom van Down langs zien komen op
televisie; vrolijke mensen die graag knuffelen, dansen en grapjes maken. Dit beeld klopt voor een aantal
mensen maar geldt echter zeker niet voor alle mensen met ‘Down’. Net als mensen zonder Het syndroom
van Down zijn alle mensen met het syndroom verschillend: Er zijn hele vrolijke en extraverte mensen maar
ook stille, chagrijnige en teruggetrokken mensen en alles daar tussenin.
Voor alle mensen met Down geldt echter wel dat zij met een geestelijke beperking worden geboren. Deze
beperking kan verschillen van heel zwaar tot licht waarbij heel veel verschil bestaat in het uiteindelijke
ontwikkelingsniveau dat mensen op volwassen leeftijd bereiken. Mensen met het syndroom van Down
hebben daarnaast een lagere spierspanning en kunnen geboren worden met een aantal aangeboren
lichamelijke afwijkingen. Dit zorgt ervoor dat kinderen met het syndroom van Down zich anders ontwikkelen
dan ‘normale’ kinderen. Ze lopen later, praten later en vaak minder duidelijk en leren op latere leeftijd
fietsen, lezen en schrijven. Ze leren hierbij vooral door af te kijken van anderen. Kinderen met het syndroom
van down zijn dus echte copy-cats en hebben er daarom veel baat bij om hun schoolloopbaan op de
reguliere basisschool te starten.
Wij zijn ontzettend blij dat de Rietvink onze Julia met open armen wil ontvangen. Julia is een erg vrolijk meisje
dat houdt van dansen, zingen, tekenen en televisie kijken (the Voice of Holland is haar favoriet!). Julia kan
goed functioneren in een groep kinderen en kan goed met regels omgaan (als ze daar zin in heeft
natuurlijk). Wij hopen dat Julia een mooie tijd tegemoet gaat op de Rietvink, waarbij het de bedoeling dat
Julia gewoon meedoet in de normale gang van zaken in de klas. Uw kind zal mogelijk thuiskomen met
vragen over Julia. Uit ervaringen met neefjes en nichtjes weten wij dat kinderen het feit dat Julia ‘anders’ is
vrij snel accepteren. Mocht u naar aanleiding van uw mail vragen hebben, dan kunt u onze
contactgegevens opvragen bij Ingeborg Laanstra.
Nieuws uit de kleuterbouw
De dag van de Koningsspelen was een groot feest! Dank aan alle ouders (oma’s en zelfs een oom) die
meegeholpen hebben.
We naderen het einde van het thema ‘Leven in de sloot’, wat hebben we genoten van al dat leven in onze
klassen. De dikkopjes zijn inmiddels kikkervisjes geworden en het wachten is nu op de pootjes. Aan het eind
van deze week zullen we ze weer vrijlaten in de natuur maar wat hebben we veel geleerd. Hard gewerkt
hebben we aan de Moederdag cadeaus, ze gaan deze week mee maar de kinderen mogen ze nog even
thuis verstoppen. Inmiddels zijn we al weer druk bezig met het maken van een werkje voor de Pinkstermarkt.
U komt toch ook om het werkje van uw kind te bewonderen?
Inmiddels hebben bijna alle ouders een oudergesprek gehad, mocht u om de een of andere reden nog
geen afspraak hebben gemaakt, wilt u dit dan alsnog doen bij de betreffende leerkracht.
Na de meivakantie starten we met het thema Wonen. Al snel (donderdag 24 mei)zullen we op excursie
gaan naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Wij hebben er nu al zin in maar eerst heerlijk vakantie vieren.
Koningsspelen 2018
Wat was het weer een feestje! De kinderen hebben onder een lekker zonnetje kunnen sporten en spelen,
mede dankzij de inzet van zoveel ouders! Hiervoor onze hartelijke dank! Door zoveel hulp verliep de dag
precies zoals bedacht was!

Wat is ontluikend ondernemen?
Ontluikend ondernemen is een project voor kinderen uit groep 8 in heel Nederland. Ze mogen zelf met
ideeën komen voor een product of dienst die nog niet bestaat. Het doel is om er óf winst mee te maken, óf
de wereld mee te veranderen. Iedere groep 8-er moest een idee aanleveren. Twee ideeën werden
gekozen, waaronder de douche met timer van Maarten. Hij stelde zijn team samen en presenteert op
donderdag 26 april om 9.30u z'n product en marktonderzoek. Vanaf dan kan er gestemd worden!

Ook de persprullenbak van Bridget werd gekozen. Zij stelde ook een team samen en presenteert net als het
team van Maarten op donderdag 26 april om 9.30u haar product en marktonderzoek
Over de Persy
Ons ontluikende onderneming is geworden: De Persy. Dit is een persprullenbak. Dat wil
zeggen dat het een prullenbak is dat al je afval samenperst, zodat:
- je geen vieze handen krijgt;
- je de vuilnis minder vaak buiten hoeft te zetten in de container;
- vuilniswagens minder vaak hoeven te rijden.
We hebben ook een eigen website: https://persy405474758.wordpress.com

Leeg jij niet graag je prullenbak? Koop de Persy en weg is je ongemak!

Over de Minutenstraal
De minutenstraal is een waterbesparende douche, waarbij je een aantal minuten
hebt per dag om te douchen. Zo besparen we water en werken we samen aan de
verbetering van ons milieu!

We helpen het milieu supergraag, en met de minutenstraal gaat dat
niet zo traag.

Stemmen!
Je kunt via www.kickofftalent.nl 500 euro aan digitaal fictief geld doneren. Het liefst aan ons, maar je kunt
stemmen op wie je wil. Hoe meer digitaal geld we krijgen, hoe groter de kans is dat we eind mei in de
landelijke finale staan.
De site is van 27 april tot 13 mei geopend.
Kamp volgend jaar groep 8
Wat fijn dat we zoveel aanmeldingen kregen om te helpen bij het kamp in september. Er zijn twee groepen
die helpen bij het kamp. Een groep gaat drie dagen mee en een groep ondersteunt vanuit Zaandam en
regelt daar allerlei zaken. Zij komen donderdagmiddag, zorgen voor het eten en blijven de avond om te
helpen bij de activiteiten. De volgende ouders gaan mee op kamp:
Danny, vader van Juna uit groep 6/7
Nora, de moeder van Sara uit groep 6/7
Olaf, de vader van Pien uit groep 7

Erik, de vader van Chanita uit groep 7
Hella, de moeder van Marisa uit groep 7
Petra, de moeder van Scott uit groep 7
Het ondersteuningsteam bestaat uit:
Daniëlle moeder van Bodille uit groep 7
Mariëlle, de moeder van Lars uit groep 7
IJda, de moeder van Rets uit groep 7
Shanna, de moeder van Jayden uit groep 7
Gelukkig hebben we ook nog hulp nodig voor het vervoeren van alle bagage, dus er is nog genoeg te
doen als u ook wil helpen!

Meivakantie en leerplicht
Voor iedere vakantie krijgen alle directeuren een schrijven van leerplicht Zaanstad betreffende
ongeoorloofd verzuim voor of na een vakantie.
Er is een stappenplan hoe te handelen als een kind de dag voor een vakantie of na de vakantie niet op
school aanwezig is.
De leerplichtambtenaren leggen ook huisbezoeken af als een kind niet op school verschijnt of onterecht
ziekgemeld wordt. Dit is om lesuitval te voorkomen, wat op latere leeftijd kan leiden tot spijbelen.
Soms mag een kind niet vertellen dat het op vakantie gaat of is geweest en dat betekent dat het kind in
een spagaat zit. De waarheid komt toch wel aan het licht en wat leer je je kind..... door niet de waarheid te
spreken?? Bij vermoeden van ongeoorloofd verzuim moet iedere directeur dit melden bij leerplicht.

Houd 't schoon
Telekids houdt een actie in Zaanstad en dit staat in het teken van houdt het schoon, een afvalrace.
Er worden televisieopnames gemaakt en daarvoor worden kandidaten gezocht onder kinderen van de
groepen 5 t/m 8.U kunt uw kind aanmelden via www.houtschoon.nl en aanmelden is meedoen! Let op er is
een maximum aan het aantal deelnemers.
Naschoolse activiteiten
Na de meivakantie starten er weer allerlei activiteiten. Op de website kunt u zien wat er allemaal te doen is.
U kunt zich opgeven via Gras.

